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1ª Nota de Imprensa 

 

Projeto ONBOARD: Desenvolvimento de perfis profissionais e currículos de formação para o 

setor de Portos e Logística 

O ONBOARD – Desenvolvimento de perfis profissionais e currículos de formação para o setor de 

portos e logística é um projeto de dois anos cofinanciado pelo programa Erasmus+. O projeto 

tem como objetivo desenhar, implementar e validar um modelo de aprendizagem para o setor 

de portos e logística, complementar novos perfis e currículos de formação profissional, 

promovendo uma nova abordagem e cooperação efetiva entre as entidades formadoras e as 

empresas do setor marítimo. 

Coordenado pela INOVA+, o projeto reúne parceiros de Portugal, Reino Unido e Irlanda, 

designadamente, Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, ISCIA - Instituto Superior de 

Ciências da Informação e da Administração, CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro, Marine South East e Halpin - Centre for Research and Innovation at the National 

Maritime College of Ireland. 

Com o projeto ONBOARD, os parceiros pretendem: 

 Desenvolver um estudo sobre as necessidades de formação de aprendizagem no setor 

dos portos e logística, nos três países; 

 Desenhar/atualizar dois a três perfis funcionais e currículos de formação; 

 

 Estruturar um modelo de sistema de aprendizagem; 

 

 Conceber e testar um curso de formação para profissionais dos setores dos portos e 

logística. 

 

 Aumentar o conhecimento das gerações mais jovens acerca das carreiras do setor 

marítimo 

Nos dias 18 e 19 de outubro, a INOVA+ acolheu os parceiros do projeto em Matosinhos, na 

reunião de arranque do projeto. Nesta sessão foram apresentadas as entidades participantes e 

discutidas as atividades do projeto e as principais tarefas a implementar para alcançar os 

resultados esperados. Mais detalhes serão brevemente anunciados, incluindo a forma como 

entidades formadoras, entidades do sistema de aprendizagem e as PME do sector podem 

participar das atividades do projeto. 

Para mais informações contactar, por favor, Andreia Monteiro através do endereço de email: 

andreia.monteiro@inova.business.  
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